Gorzów Wlkp., dnia 08.03.2022 r.
BZP.271.4.2022.IKP

Informacja o wyniku postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania objętego Kontraktem nr II etap II
„Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Żwirowej – etap II”

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.
1129), dalej Pzp. uprzejmie informuję, iż w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte.
Do realizacji zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach zadania objętego
Kontraktem nr II etap II „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Żwirowej – etap II”
wybrano Wykonawcę
Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki,
ul. Poznańska 2,
66-400 Gorzów Wlkp.,
który wykona zamówienie za kwotę 175 890 zł brutto.
Uzasadnienie prawne:
Art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129)
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego
oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach, którymi kierował się Zamawiający przy wyborze
oferty.

Zestawienie ofert
Oferta 1
Siedem Wzgórz
Krzysztof Leśnicki
ul. Poznańska 2,
66-400 Gorzów Wlkp.

kryterium
punkty
Cena oferty brutto

175 890 zł

60,00 pkt.

Doświadczenie
potencjału kadrowego

3 zadania

40,00 pkt.

Punkty Razem

100 pkt.

Oferta 2
„INWOD” Inżynieria Środowiska
Wodnego Projektowanie i
Nadzory Waldemar Łągiewka
ul. Zielone Wzgórze 18/8
70-781 Szczecin
punkty
Oferta odrzucona na podstawie
art. 226 ust.1 pkt 8 w związku z
art. 224 ust. 6 ustawy Pzp

0 pkt.

Oferta 3
ESKO-CONSULTING Sp. z
o.o.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Góra
punkty
252 150 zł

41,85 pkt.

3 zadania

40,00 pkt.

81,85 pkt.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 224 ust. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129) odrzucił ofertę Wykonawcy „INWOD”
Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka, ul. Zielone Wzgórze
18/8, 70-781 Szczecin.

W stosunku do oferty złożonej przez w/w Wykonawcę zaistniało podejrzenie rażąco niskiej
ceny. Wobec powyższego został wezwany przez Zamawiającego do przedłożenia w wyznaczonym
terminie stosownych wyjaśnień i dowodów potwierdzających, że w ramach zaoferowanej ceny wykona
zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca pozostawił wezwanie Zamawiającego bez odpowiedzi w związku z czym oferta przez
niego złożona została odrzucona jako oferta z rażąco niską ceną (art. 226 ust. 1 pkt. 8 w związku z
art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.)

